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Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і 
є документом, що регламентує діяльність Ковельського промислово-економічного 
коледжу Луцького національного технічного університету (далі - Коледж), як 
структурного підрозділу Луцького національного технічного університету (далі -
Університет), підпорядкованого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 
України. 

Скорочене найменування Ковельського промислово-економічного коледжу 
Луцького національного технічного університету, що може застосовуватись в 
текстах документів: КПЕК Луцького НТУ. 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 883 від 25 листопада 
2004 р. Ковельський машинобудівний технікум реорганізований і приєднаний до 
складу Луцького державного технічного університету як відокремлений 
структурний підрозділ. Наказом Міністерства освіти і науки України від 
25.11.2004 року № 883 Ковельський машинобудівний технікум Луцького 
державного технічного університету перейменований в Ковельський промислово-
економічний коледж Луцького державного технічного університету. Указом 
Президента України від 11 квітня 2008 року №335/2008 Луцькому державному 
технічному університету надано статус національного. Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року Луцький національний 
технічний університет є правонаступником Луцького державного технічного 
університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
19.04.2008 року № 209-04-25 Ковельський промислово-економічний коледж 
Луцького державного технічного університету перейменований в Ковельський 
промислово-економічний коледж Луцького національного технічного 
університету. 
1.2. Місцезнаходження Коледжу: 45000, Волинська область, м. Ковель, 
вул. Заводська, 23; тел/факс 4-97-37, тел. 4-88-06, http://kpeklntu.at.ua, e-mail: 
kovei_koledg@rambler.ru. 
1.3. Основними напрямками діяльності Коледжу є: 

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями 
висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки, державного 
управління, фінансових органів тощо; 

- підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства (при наявності ліцензії); 

- професійно-технічна освіта (підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів з наданням робітничих професій); 

- методична, фінансово-господарська, культурно-освітня робота; 
- науково-дослідна робота; 
- здійснення міжнародних зв'язків, співпраця з міжнародними організаціями, 

іноземними партнерами, іноземними вищими навчальними закладами; 
- платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним 

законодавством України та нормативними документами. 
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1.4. Коледж є державним вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку 
молодших спеціалістів та бакалаврів згідно із відповідними освітньо-
професійними програмами, має необхідний кадровий потенціал та матеріально-
технічну базу. 
1.5. Коледж є філією (відокремленим підрозділом) Університету, що має 
самостійний баланс, рахунки в установах банків та відділеннях Державної 
казначейської служби, штамп та печатку із своїм найменуванням. 
1.6. Оспітттьо-паукова та виховна робота в Коледжі ведеться відповідно до 
законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», інших чинних нормативних 
документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та 
Університету. 
1.7. Коледж видає випускникам документи про освіту з грифом Луцького НТУ у 
встановленому порядку. 
1.8. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та 
цього Положення. На Коледж поширюються норми Статуту Луцького НТУ, 
накази і розпорядження ректора, рішення Вченої та Методичної рад 
Луцького НТУ. 
1.9. Коледж несе відповідальність за дотримання законодавчих і нормативних актів з 
освіти та інших сфер діяльності вищих навчальних закладів, а також за виконання 
договірних зобов'язань, у тому числі міжнародних. Втручання органів державного 
управління у навчальну, наукову, господарську та інші види діяльності Коледжу не 
допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 

Розділ 2. Завдання, права та обов'язки Коледжу. 

2.1. Головними завданнями Коледжу є: 
2.1.1. Здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців 

з вищою освітою і відповідає стандартам вищої освіти. 
2.1.2. Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців. 
2.1.3. Забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців з вищою освітою. 
2.1.4. Організація та проведення пошукових та прикладних наукових 

досліджень. 
2.1.5. Проведення культурно-освітньої, навчально-виробничої, 

господарської та іншої роботи, спрямованої на забезпечення навчального процесу, 
покращення матеріально-побутових умов осіб, які навчаються у Коледжі, 
викладачів та співробітників. 

2.1.6. Здійснення міжнародних зв'язків з іншими навчальними закладами, 
науковими установами, організаціями, фондами із зарубіжних країн за профілем 
діяльності Коледжу. 
2.2. Для виконання визначених завдань Коледж має право: 

2.2.1. Приймати необхідні рішення і здійснювати дії, які належать до 
компетенції Коледжу і не суперечать чинному законодавству України. 

2.2.2. Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та 
освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів, які 



мають статус коледжу. 
2.2.3. Визначати форми та засоби проведення навчально-виховного 

процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності. 
2.2.4. Готувати фахівців за державним замовленням і замовленням 

галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій. 

2.2.5. Відповідно до ліцензованих обсягів, необхідності виконання 
державних та договірних зобов'язань та з метою якісної підготовки фахівців, 
формувати проект плану прийому. 

2.2.6. Видавати накази про відрахування, поновлення та переведення 
осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства. 

2.2.7. Надавати дозвіл на повторне навчання осіб, які навчаються у 
Коледжі, надавати академічні відпустки, видавати академічні довідки 
відрахованим особам, які навчалися у Коледжі, згідно з чинним законодавством. 

2.2.8. Затверджувати пропозиції щодо змін у структурі Коледжу, а також 
кошториси, штатний розпис, проект плану прийому. 

2.2.9. Визначати форми і системи оплати праці, умови й показники 
преміювання, порядок встановлення доплат, надбавок та інші умови 
матеріального стимулювання згідно з чинним законодавством. 

2.2.10. Затверджувати необхідне навчально-методичне забезпечення. 
2.2.11. Самостійно розробляти робочі навчальні плани згідно з типовими 

навчальними планами, затвердженими в установленому порядку. 
2.2.12. Здійснювати, при наявності ліцензії, навчання як з відривом, так і 

без відриву від виробництва, за дистанційною формою, поєднанням цих форм та 
екстернатом. 

2.2.13. Здійснювати видавничу діяльність. 
2.2.14. За погодженням з Університетом створювати навчальні, навчально-

виробничі підрозділи, курси, центри, та інші, у т.ч. такі, що надають платні 
послуги. 

2.2.15. Укладати угоди про співробітництво або спільну діяльність з 
підприємствами, навчальними закладами, науковими установами і організаціями 
для виконання завдань, які поставлені перед Коледжем, відповідно до чинного 
законодавства України. 

2.2.16. За погодженням з Університетом встановлювати прямі зв'язки з 
навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами 
та іншими організаціями, укладати з ними угоди про співробітництво, вести 
зовнішньоекономічну діяльність на основі угод і нормативно-правових актів, 
укладених з іноземними юридичними і фізичними особами. 

2.2.17. Формувати проекти планів стажування викладачів і подавати їх для 
затвердження Університету. 

2.2.18. Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством 
хія вищих навчальних закладів. 

2.2.19. З метою розвитку Коледжу за погодженням з Університетом, в 
установленому для вищих навчальних закладів порядку засновувати виробничі, 
обслуговуючі, інші господарські підрозділи, об'єкти соціально-побутового і 
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культурного призначення без права юридичної особи. 
2.2.20. Користуватися переданими у постійне користування земельними 

ділянками відповідно до Земельного кодексу України. 
2.2.21. Користуватися закріпленими за Коледжем у встановленому порядку 

будівлями, спорудами, навчальним, науковим, виробничим обладнанням, 
інвентарем та іншим майном, які згідно з чинним законодавством належать 
Університету. 

2.2.22. Здійснювати придбання, отримання матеріальних цінностей 
(будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів тощо), а також коштів від 
органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадян і благодійних фондів 
для розвитку матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, 
покращення побутових умов. 

2.2.23. Самостійно розпоряджатися усіма видами асигнувань в інтересах 
розвитку Коледжу і забезпечення нормального його функціонування. 

2.2.24. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт основних фондів. 

2.2.25. Надавати платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів 
чинним законодавством. 
.3. Коледж зобов'язаний: 

2.3.1. Дотримуватись вимог Конституції України, Законів України «Про 
вищу освіту», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» та інших законодавчих актів. 

2.3.2. Дотримуватись державних стандартів освіти. 
2.3.3. Забезпечувати безпечні умови проведення освітньої діяльності. 
2.3.4. Забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань до 

бюджету згідно з чинним законодавством України. 
2.3.5. Здійснювати оперативну діяльність для матеріально-технічного 

забезпечення основних напрямків роботи. 
2.3.6. Забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного 

законодавства. 
2.3.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік, складати 

фінансову, статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. 
2.3.8. Здійснювати контроль за збереженням майна. 

Розділ 3. Структура Коледжу. 
• 

• 

3.1. Структура Коледжу визначається директором відповідно до Положення про 
державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.09.1996 року №1074 та цього Положення. Структура, 
:міни і доповнення до неї затверджуються ректором Університетом у 
встановленому порядку. 
3.2. Основними структурними підрозділами Коледжу є: 

3.2.1. Відділення, які об'єднують навчальні групи з однієї або кількох 



визначених спеціальностей. 
Відділення - робочий орган, що здійснює навчальну, виховну, методичну, 

науково-дослідну роботу за спеціальностями. 
На відділення покладається: 

- підготовка на високому професійному рівні навчальних планів, 
програмно-методичного забезпечення навчального процесу; 

- організація та проведення навчальних занять, підготовка осіб, які 
навчаються у Коледжі, до виконання курсових робіт, організація їх 
самостійної навчальної роботи та наукової діяльності; 

- здійснення поточного та семестрового контролю успішності осіб, які 
навчаються у Коледжі; 

- заслуховування звітів викладачів про їх науково-педагогічне зростання: 
- організація науково-методичних, науково-практичних конференцій, 

семінарів тощо; 
- проведення виховної роботи з особами, які навчаються у Коледжі, 

наставництва, здійснення зворотного зв'язку з випускниками Коледжу; 
- планування та організація підвищення кваліфікації викладачів 

відділення; 
- розвиток зв'язків з підприємствами, організаціями, установами з метою 

підвищення якості підготовки фахівців, проведення наукових досліджень. 
Безпосереднє керівництво діяльністю відділення здійснює завідувач 

відділенням. У межах своєї компетенції завідувач відділенням видає 
розпорядження, обов'язкові для викладачів, працівників, студентів відділення. 
Завідувач відділенням несе повну відповідальність за результати діяльності 
відділення. 

3.2.2. Предметні (циклові) комісії, що проводять навчальну та методичну 
роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін. 

Предметна (циклова) комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної 
хоботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менш як З 
особи. 

Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та 
іерсональний склад затверджуються наказом директора Коледжу терміном на 
один навчальний рік. 

3.2.3. Адміністративно-управлінські, навчально-методичні та 
господарські підрозділи відповідно до затвердженої структури Коледжу. 
5.3. Коледж може мати у своєму складі відділення підготовки, перепідготовки та 
гідвищення кваліфікації кадрів, курси, що надають платні послуги. Такі 
підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу. 

-і. Ректор за рекомендацією директора призначає керівництво підрозділів, 
визначає напрямки їх основної діяльності, структуру управління та умови 
використання матеріально-технічної бази, що належить Коледжу. 
5.5. В Коледжі реалізуються принципи єдності централізованого керівництва в 
роєднанні з самостійністю навчального закладу, його самоуправління в межах 
структури Луцького національного технічного університету. 



Розділ 4. Органи управління та самоврядування. 

4.1. Управління діяльністю Коледжу здійснює директор, який діє на 
засадах єдиноначальності. Директор Коледжу призначається та звільняється з 
посади ректором Університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 
Д.2. Директор Коледжу діє від імені Коледжу на підставі довіреності виданої та 

підписаної ректором Університету: 
- представляє його інтереси в будь-яких установах, державних, громадських, 

господарських та інших підприємствах, організаціях України, незалежно 
від форм власності і підпорядкування, з питань господарської, фінансової та 
освітньої діяльності Коледжу; 

- укладає договори з юридичними та фізичними особами по наданню 
комунальних послуг та послуг зв'язку, про платне навчання в Коледжі, 
господарські договори; 

- представляє інтереси в усіх судових установах з усіма правами, наданими 
законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з 
правом пред'явлення позову, повної чи часткової відмови від позовних 
вимог, визнання повного або часткового позову, зміни підстав або предмета 
позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подача 
виконавчого до стягнення, одержання присудженого майна чи грошей; 
проводить переговори та попереднього узгодження всіх процедурних 
питань, подання та підпис всіх документів, необхідних для виконання 
повноважень, включаючи позовні та інші заяви, скарги, а також інші 
документи, що стосуються прав та законних інтересів Коледжу; 

- підписує і подає заяви та інші документи, що стосуються виконання 
наданих повноважень, одержання з цією метою будь-яких свідоцтв, 
ліцензій, дозволів, інших документів, а також виконує всі інші дії, 
передбачені чинним законодавством для такого роду повноважень. 

43 . У межах своєї компетенції директор: 
4.3.1. Вирішує питання діяльності Коледжу, розробляє проект 

організаційної структури Коледжу, штатного розпису, кошторису. 
4.3.2. Видає накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності Коледжу, 

обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками 
Коледжу. 

4.3.3. Самостійно приймає рішення в межах наданих йому Університетом 
повноважень. 

4.3.4. Розпоряджається майном та коштами Коледжу. 
4.3.5. Подає Університету кандидатури для призначення на посади 

нгупників директора, головного бухгалтера, визначає їх обов'язки і 
овідальність. 

4.3.6. Визначає службові обов'язки заступників директора та керівників 
.руктурних підрозділів. Директор Коледжу може делегувати частину своїх 

Бноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів шляхом 
ання наказу або розпорядження. 

4.3.7. Приймає рішення про розподіл педагогічного навантаження. 



4.3.8. Формує адміністративну раду. 
4.3.9. Затверджує кількісний та персональний склад Педагогічної ради 

Коледжу, її рішення. 
4.3.10. Укладає г о с п о д а р с ь к і та інші угоди, видає доручення на одержання 

матеріальних цінностей. 
4.3.11. Відкриває в органах Державного казначейства рахунки загального 

•а спеціального фондів Держбюджету, валютні та інші рахунки в установах 
банків. 

4.3.12. Здійснює прийом на роботу, укладання трудових договорів, 
контрактів з працівниками допоміжних, технічних господарських служб згідно з 
чинним законодавством України. Питання прийняття та звільнення з роботи 

штих співробітників Коледжу, а також застосування щодо них заохочень та 
стягнень відноситься до компетенції ректора Університету. 

4.3.13. Разом із профспілковим комітетом працівників подає на 
затвердження Загальним зборам (конференції) трудового колективу Коледжу 
Колективний договір і після затвердження підписує його. 

4.3.14. Мас право порушити питання перед Педагогічною радою Коледжу 
^а перед ректором Університету про не відповідність заступника директора, 
завідувача відділенням, викладача обійманій посаді до закінчення терміну їх 
повноважень. 

4.3.15. За рекомендацією Педагогічної ради Коледжу надає Університету 
ггропозиції щодо надання викладачам творчої відпустки. 

4.3.16. Вирішує питання про застосування матеріальних та моральних 
форм заохочення працівників та осіб, які навчаються у Коледжі, а також 
астосовує щодо них стягнення. 

4.3.17. Інформує колектив про результати діяльності Коледжу та з інших 
важливих питань. 

4.3.18. Здійснює контроль знань і успішності осіб, які навчаються у 
Коледжі. 

4.3.19. Директору Коледжу можуть надаватися і інші повноваження 
лектором Луцького НТУ. Передача повноважень у цьому випадку здійснюється 
•ляхом надання довіреності. 
4.4. Директор повинен забезпечити: 

4.4.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 
ідартів якості освіти, підготовку спеціалістів відповідної кваліфікації. 

4.4.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з 
отовки фахівців, у тому числі на компенсаційних засадах. 

4.4.3. Поліпшення якісного складу педагогічних кадрів. 
4.4.4. Додержання умов Колективного договору. 
4.4.5. Організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

іалістів Коледжу. 
4.4.6. Захист інформації, що становить державну та службову таємницю. 
4.4.7. Ефективне використання майна згідно з напрямками діяльності 

джу. 
4.4.8. Виконання програм соціального розвитку Коледжу. 
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4.4.9. Дотримання фінансової дисципліни, положень чинного законодавства 
3 литань господарсько-фінансової діяльності. 
4^5. Директор Коледжу відраховує та поновлює на навчання осіб, які 
- ^знаються в Коледжі, за погодженням з органами студентського 

самовряду ван н я. 
- 6 Вищим колегіальним органом самоврядування Коледжу є Загальні збори 
4 конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з 
чшсля осіб, які навчаються у Коледжі. 

У Загальних зборах (конференції) трудового колективу беруть участь всі 
сзтегорії працівників Коледжу та представники з числа осіб, які навчаються у 
Коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків від загальної чисельності делегатів 
членів) Загальних зборів (конференції) трудового колективу становлять 
педагогічні працівники, які працюють у Коледжі на постійній основі, і не менш як 
ЇО відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі. 

Делегати Загальних зборів (конференції) трудового колективу з числа 
працівників обираються на зборах структурних підрозділів Коледжу закритим 
І ш м н и м ) голосуванням, відповідно до норм представництва, встановлених 
•спільним рішенням адміністративної ради та профспілкового комітету Коледжу, а 
з числа осіб, які навчаються, вищим органом студентського самоврядування. 

Обраними, з числа працівників, вважаються кандидати, що набрали більше 
ІРоловини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні. 

Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються 
::гавомірними, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 делегатів. Рішення 

альних зборів (конференції) трудового колективу приймається закритим 
гаемним) або відкритим голосуванням більшості голосів присутніх. Рішення 

Легальних зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, якщо 
нього проголосувало більше 2/3 делегатів, присутніх на конференції. 

Дата, час та місце проведення Загальних зборів (конференції) трудового 
лективу, їх (її) порядок денний доводяться до відома делегатів (членів) не 

і .піше як за тиждень до їх (її) проведення. Проведення Загальних зборів 
пференції) трудового колективу здійснюється адміністрацією Коледжу та 

гофспілковим комітетом, як органом уповноваженим трудовим колективом. 
Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше, 

ї ї один раз на рік. 
Загальні збори (конференція) трудового колективу: 
- розглядають проект Положення про Коледж, а також зміни та 

доповнення до нього; 
- обирають претендента на посаду директора Коледжу та подають свої 

пропозиції ректору Луцького НТУ; 
- вносять подання ректору про дострокове звільнення директора Коледжу; 
- щорічно заслуховують звіт директора Коледжу та оцінюють його 

діяльність; 
- обирають виборних представників до складу конкурсної комісії під час 

обирання директора Коледжу; 
- обирають комісію з трудових спорів у відповідності до Кодексу законів 
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- затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу; 
- затверджують Положення про органи студентського самоврядування; 
- розглядають проект Колективного договору і уповноважують 

профспілковий комітет Коледжу підписувати договір від імені 
колективу Коледжу; 

- розглядають питання соціального характеру Коледжу; 
- розглядають у межах своєї компетенції інші питання діяльності 

Коледжу. 
Організацію і проведення Загальних зборів (конференції) трудового 

колективу здійснюють адміністрація Коледжу та профспілковий комітет як 
представник трудового колективу. Головою Загальних зборів (конференції) 
трудового є директор Коледжу. 
1.7. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються 
робочі оргипи: адміністративна рада, приймальна комісія та дорадчі органи: 
і Іедагогічна рада Коледжу, науково-мстодична рада. 
4.8. Ди функцій адміністративної ради входять: 

- розгляд проектів, планів ремонтів та технічного оснащення Коледжу; 
- вирішення питань організації та проведення навчального процесу; 
- формування кадрової політики та здійснення роботи з кадрами; 
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів; 
- розгляд господарсько-фінансових питань; 
- вирішення інших питань діяльності Коледжу. 

Склад адміністративної ради затверджується наказом директора Коледжу. 
До нього входять директор, заступники директора, головний бухгалтер, 

завідуючі відділеннями, керівники структурних підрозділів, методист, голови 
профспілкових комітетів працівників та осіб, які навчаються Коледжу. 
4.9. До функцій приймальної комісії входять: 

- забезпечення інформування вступників, їх батьків та громадськість з 
усіх питань вступу до Коледжу; 

- організація прийому заяв та документів, прийняття рішення про допуск 
вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); 

- організація і проведення консультацій з питань вступу на навчання та 
вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, 
нахилам і рівню підготовки особи, яка вирішила вступити до Коледжу; 

- прийняття рішення про зарахування вступників за формами навчання і 
® джерелами фінансування. 

Склад приймальної комісії затверджується наказом директора Коледжу, 
І який с головою комісії. До складу приймальної комісії входять: заступник 
* заступники) голови приймальної комісії, відповідальний секретар, заступник 
і відповідального секретаря, члени приймальної комісії. 
4.10. Педагогічна рада Коледжу створюється для вирішення питань 

І павчальної, навчально-методичної, наукової, виховної роботи та інших 
І важливих питань діяльності Коледжу, які не входять до компетенції Загальних 

зборів (конференції) трудового колективу. 
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До її складу входять: заступники директора, завідувачі відділеннями, 
головний бухгалтер, провідний бібліотекар, голови предметних (циклових) 
комісій, педагогічні працівники та особи, які навчаються в Коледжі. 

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу 
становлять педагогічні працівники Коледжу, і не менш як 10 відсотків - виборні 
представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі. Головою педагогічної ради 
* директор, а у разі його відсутності - заступник директора з навчальної роботи. 

Представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі, обираються вищим 
органом студентського самоврядування. 

Педагогічна рада проводить свої засідання не рідше одного разу в два 
місяці. 

Функції педагогічної ради: 
- розгляд та обговорення заходів щодо виконання наказів, положень, 

інструктивних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
ректора Луцького національного технічного університету; 

- розгляд та обговорення стану і підсумків навчально-виховної та методичної 
роботи; 

- розгляд та обговорення досвіду роботи циклових комісій та досвіду роботи 
кращих викладачів; 

- розгляд та обговорення стану дисципліни та успішності осіб, які навчаються 
у Коледжі; 

- розгляд та обговорення підсумків семестрових, перевідних, державних 
атестацій та захисту дипломних проектів; 

- розгляд та обговорення стану виробничого навчання осіб, які навчаються у 
Коледжі; 

- розгляд та обговорення плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної 
бази Коледжу. 
4.11. ІІауково-методична рада це постійно діючий дорадчий орган 

Коледжу, створений з метою бути науковим, аналітичним і прогнозуючим 
центром навчального закладу. 

Склад науково-методичної ради затверджується наказом директора 
Коледжу терміном на один навчальний рік. До складу ради входять: 

заступники директора; 
завідувачі відділеннями; 
методист; 
провідний бібліотекар; 
голови циклових (предметних) комісій; 
викладачі -методисти. 

Функції науково-методичної ради: 
- визначення та розгляд основних напрямів методичної роботи Коледжу; 

впровадження прогресивних форм і методів навчання та виховання; 
виконання заходів, спрямованих на удосконалення науково-навчально-
виховного процесу і підвищення якості підготовки фахівців; 
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- надання допомоги щодо ефективності організації методичної і навчально-
виховної роботи; 

- здійснення контролю щодо прийнятих рішень і заходів. 
4.12. Відповідно до чинних положень Коледж може створювати добровільні 
наукові товариства, центри науково-технічної творчості, ради молодих 
викладачів, самодіяльні творчі та художні об'єднання, клуби викладачів, 
співробітників і осіб, які навчаються у Коледжі. 
4.13. В Коледжі діє профспілковий комітет працівників Коледжу, який 
представляє інтереси її членів, укладає від імені трудового колективу 
Колективний договір з адміністрацією Коледжу. 
-.14. Для вирішення питань студентського життя, сприяння організації навчання, 
виховної та культурно-масової роботи серед осіб, які навчаються в Коледжі, в 
його відділеннях утворюються Ради осіб, які навчаються в Коледжі. Формування 
•а діяльність Рад осіб, які навчаються у Коледжі, та їх керівних органів 
здійснюються згідно з Положенням, яке приймається Радою осіб, які навчаються 
в Коледжі, та затверджується Педагогічною радою Коледжу. 

Розділ 5. Органи студентського самоврядування у Коледжі. 

>.1. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною 
ромадського самоврядування Коледжу. 

>.2. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у 
Коледжі. Усі особи, які навчаються у Коледжі, мають рівне право на участь у 
студентському самоврядуванні. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються у Коледжі, та їхню участь в управлінні Коледжем. 

С/гудентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у 
чоледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що 
обираються шляхом таємного голосування. 
с 3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 
законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та V 
спорту України, Статутом Луцького національного технічного університету, 
Положенням про Ковельський промислово-економічний коледж Луцького 
чаціонального технічного університету. 
5.4. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

5.4.1. Прийняття актів, що регламентують їхню організацію та діяльність, 
зокрема Положення про студентське самоврядування. 

5.4.2. Проведення організаційних, культурно-масових, спортивних, 
оздоровчих та інших заходів. 

5.4.3. Сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються у Коледжі. 
5.4.5. Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються у Коледжі, 

крема стосовно організації навчального процесу та їх участь в управлінні 
.але джем. 

5.4.6. Забезпечення і виконання особами, які навчаються у Коледжі, своїх 
»в'язків. 
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5.4.7. Сприяння навчальній та творчій діяльності осіб, які навчаються у 
Коледжі. 

5.4.8. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 
осіб, які навчаються у Коледжі. 

5.4.9. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, 
клубів за інтересами. 

5.4.10. Організація співробітництва з особами, які навчаються в інших 
лвчальних закладах освіти і молодіжними організаціями; сприяння проведенню 

серед осіб, які навчаються у Коледжі, соціологічних досліджень. 
5.4.11. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 
5.4.12. Розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на 

їхньому балансі та банківських рахунках. 
5.4.11. Виконання інших функцій, передбачених Положенням про 

студентське самоврядування. 
За погодженням з органами студентського самоврядування у Коледжі 

приймаються рішення про: 
- відрахування осіб, які навчаються у Коледжі, та їх поновлення на 

навчання; 
- переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
та юридичних осіб; 
переведення осіб, які навчаються у Коледжі за контрактом, за рахунок 
коштів фізичних та юррїдичних осіб, на навчання за державним 
замовленням; 

- поселення осіб, які навчаються у Коледжі, в гуртожитку і виселення з 
гуртожитку; 

- затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання осіб, які 
навчаються У Коледжі. 

5.5. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 
гуртожитку, Коледжу. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні 

реу, спеціальності. 
: Пищим органом студентського самоврядування є Загальні збори 
(конференція) осіб, які навчаються у Коледжі, та які: 

5.6.1. Ухвалюють Положення про студентське самоврядування. 
5.6.2. Обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

слуховують їх звіти. 
5.6.2 Визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

гай і в студентського самоврядування. 
Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності 

гані в студентського самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, 
іезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, 
ведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 
"дагогічною радою Коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів 
еціального фонду Коледжу. 
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Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання 
т\ завдань і повноважень. Не менш як ЗО відсотків коштів мають витрачатися на 
ігі тгримку навчальної діяльності осіб, які навчаються у Коледжі. 
5.8 Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 
.снаг, парламент, старостат, студентська навчальна частина, ради тощо). 

Розділ 6. Організацій навчально-виховного процесу. 

Ь.1. До учасників навально-виховного процесу Коледжу належать: особи, які 
навчаються у Коледжі, педагогічні працівники та інші особи, зайняті в навчально-
виховному процесі. 
6.2. Організація навчального процесу в Коледжі визначається Законами України 
«Про вищу освіту», «Про освіту», Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах, Правилами внутрішнього розпорядку та 
іншими иормативно-иравовими актами. 
0 3 Прийом на навчання в Коледж осіб, які навчатимуться у Коледжі, 
пійснюгться згідно з Правилами прийому на відповідний навчальний рік, які 
шівсрджуються ректором Університету та погоджуються в Міністерстві освіти і 
науки, молоді та спорту України. 

Підготовка фахівців в Коледжі здійснюється за ступеневою освітою. 
Варіативні компоненти освітньо-професійних програм для спеціальностей і 
--нчальні плани підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів приймаються і 
затверджуються Педагогічною радою Коледжу. 
- 5 Навчальні плани, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники 
ро*роблявіться викладачами, розглядаються на засіданнях предметних (циклових) 
юомісій та затверджуються в установленому порядку. 
6.6. Коледж забезпечує педагогічних працівників, осіб, які навчаються у Коледжі, 

і інших учасників навчально-виховного процесу літературою, аудиторним 
соплом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання. 

Розділ 7. Трудовий колектив. 

"'.І. Трудовий колектив Коледжу включає: 
педагогічних та науково-педагогічних працівників; 
адміністративний, навчально-допоміжний, обслуговуючий персонал. 

2. Члени трудового колективу коледжу мають право: 
7.2.1. Захист професійної честі та гідності. 
7.2.2. Обирати та бути обраними до Загальних зборів (конференції) 

трудового колективу Коледжу і делегатів Конференції трудового колективу 
> ніверситету. 

7.2.3. Брати участь в обговоренні і розв^язанні всіх найважливіших питань 
діяльності Коледжу. 

7.2.4. Одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що 
гозгл я даються чи застосовуються в діяльності Коледжу. 

7.2.5. Бути членом профспілкового комітету працівників Коледжу. 
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7.2.6. Користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Коледж, а 
-акож іншими можливостями Коледжу з метою оперативного і ефективного 
вирішення проблем навчального-методичної та науково-дослідницької діяльності. 

7.2.7. Виконувати роботу на умовах сумісництва, погодинної оплати праці, 
грчдової угоди, договору підряду та інших форм трудових відносин, 
ї ш-редбачених чинним законодавством. 

# 

7.2.8. Оскаржувати дії адміністрації у встановленому порядку. 
7.2.9. Брати участь у роботі інших організацій, в тому числі закордонних, на 

умовах, визначених договорами з цими організаціями. 
~ 3. Педагогічні працівники, крім прав, визначених у п.7.2, мають право на: 

7.3.1. Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, педагогічну 
ініціативу. 

7.3.2. Проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів 
акредитації. 

7.1.3. Індивідуальну педагогічну діяльність. 
7.3.4. Забезпечення житлом. 
7.3.5. Отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного 

житлового будівництва. 
7.3.6. Одержання службового житла. 
7.3.7. Одержання державних стипендій. 

".4. Усі члени трудового колективу зобов'язані: 
7.4.1. Працювати чесно, сумлінно, дисципліновано. 
7.4.2. Своєчасно та професійно виконувати розпорядження та накази 

директора або уповноваженої ним особи. 
7.4.3. Дотримуватися Положення про Коледж, вимог Правил внутрішнього 

ршпорядку Коледжу. 
7.4.4. Дбати про зміцнення авторитету Коледжу та Університету. 
7.4.5. Постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру. 
7.4.6. Викоиувати рішення Загальних зборів (конференції) трудового 

колективу та Педагогічної ради Коледжу. 
7.4.7. Доіримуватися інших вимог чинного законодавства України. 

7.5. Крім обов'язків, вказаних в п.7.4. даного Положення, педагогічні 
гглцівники Коледжу зобов'язані: 

7.5.1. Забезпечувати високу ефективність педагогічної, науково-виробничої 
льпості, створювати умови для засвоєння особами, які навчаються у Коледжі, 

д а ч а м и курсів, семінарів, навчальних програм на рівні обов'язкових державних 
гандаргів, сприяти розвитку в осіб, які навчаються у Коледжі, самостійності у 
тішенні професійних завдань, ініціативи, активних творчих здібностей. 

7.5.2. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 
альну культуру. 

7.5.3. Проходити підвищення кваліфікації не менше одного разу на 5 років. 
7.5.4. Дотримуватися педагогічної етики і моралі, поважати людську 

ість, займатися вихованням та наставництвом осіб, які навчаються у Коледжі, 
являти турботу про їх культурний і фізичний розвиток. 

7.5.5. Залучати осіб, які навчаються у Коледжі, до активної наукової роботи. 
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і єооі творчої самодіяльності. 
~ ? Керівництво Коледжу забезпечує працівникам: 

7 6.1. Належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування, 
: с±аовий, соціальний і професійний захист. 

7.6.2. Встановлення посадових окладів та надбавок до них відповідно до 
чготого законодавства України. 

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
шмгтя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів 
г а д о в о г о колективу та їх сімей, вирішуються в Коледжі відповідно до чинного 
шконодавстна України. 

досягнення високих результатів у праці викладачі та співробітники 
Коледжу можуть бути представлені до державних нагород, до присвоєння 
жяесних звань, до відзначення преміями, грамотами, іншими видами 
морального і матеріального заохочення. 
7.9. Прана та обов'язки заступників директора, керівників структурних 
•»розділів визначаються директором Коледжу відповідно до функцій, які вони 
виконують. 
~Л0. Права та обов'язки навчально-допоміжного, адміністративного, 
обслуговуючого персоналу визначаються посадовими інструкціями, Правилами 
Зсіутрішиього розпорядку Коледжу. 

Розділ 8. Права та обов'язки осіб, які навчаються у Коледжі. 

ї 1. Права та обов'язки осіб, які навчаються в Коледжі, визначаються відповідно 
ло положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

»і гу», Статуту Луцького національного технічного університету, даного 
Положення та Правил внутрішнього розпорядку. 
І 2 Особи, які навчаються у Коледжі, мають право на: 

вибір форми навчання; 
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
трудову діяльність у поза навчальний час; 
додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним 
місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 
законодавством, для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною, оздоровчою базою Коледжу; 
участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,представлення 
робіт для публікацій; 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-
виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення 
стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 
надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; 
участь у об'єднаннях громадян; 
участь у діяльності Загальних зборів (конференції) трудового 
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колективу Коледжу; 
обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, 
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та 
робочим навчальним планом; 
участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та 
активну участь у науково-дослідній роботі; 
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства; 
безкоштовне користування в Коледжі бібліотеками, інформаційними 
фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших 
підрозділів Коледжу; 
канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім 
календарних тижнів; 
пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення 
гуртожитком та стипендією у порядках, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 
матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; 
обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування; 
за дозволом завідувача відділенням відвідувати заняття на інших 
відділеннях за умови виконання графіка навчального процесу, 
складеного відповідно до індивідуального навчального плану; 
академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого 
навчального закладу у порядку, встановленому положенням, яке 
затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 

На час навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у Коледжі, 
печують робочими місцями, нешкідливими для здоров'я, безпечними 
ми праці; оплата виконаної роботи у повному обсязі здійснюється 

відно до законодавства України. 
Особи, які навчаються у Коледжі, зобов'язані: 

- додержуватись законодавства та морально-етичних норм; 
- додержуватися законів, даного Положення та Правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу; 
- виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю умінь і 

навичок; 
- відвідувати заняття згідно з розкладом та графіком навчального 

процесу, вчасно інформувати завідувача відділенням в разі 
неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати 
(перескладати) заліки та іспити, виконувати лабораторні, контрольні 
роботи тощо; 

- виконувати в установлені терміни всі види завдань, що передбачені 
навчальними планами і програмами; 

- дбати про підвищення авторитету Коледжу; 
- гідно нести звання особи, яка навчається у Коледжі, поважати 

людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу; 
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- постійно прагнути до морального та фізичного удосконалення; 
- дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час 

практичного навчання і виробничої практики; 
- дбайливо і бережно ставитись до аудиторного обладнання, приладів, 

обчислювальної техніки, книжкового фонду, іншого майна, яке 
належить Коледжу. 

За успіхи в навчанні та активиу участь у науково-дослідній та 
ijcuільно-культурній роботі особам, які навчаються у Коледжі, встановлюються 
фіші форми морального та матеріального заохочення. 
* " За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого 
wm'dxy або халатного ставлення до інвентаря, обладнання та інше, на винну особу 
ш к е бути накладено відшкодування збитків в установленому законом 
РФНІКУ- Vnk'L 

І Ірацевлаштування випускників Коледжу, які навчаються за денною 
формою, відбувається відповідно до чинних нормативних актів про працю та 
•Дииіість населення. 
і ~ За невиконання обов'язків і систематичне порушення даного Положення, 
Правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність осіб, які навчаються у 

теджі, можуть застосовуватися такі заходи впливу, як попередження, догана, 
fwop-d догана, відрахування із Коледжу. 

M.Î Особа, яка навчається у Коледжі, може бути відрахована за: 
- власним бажанням; 
- станом здоров'я; 
- переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад; 
- незадовільні успішність (незадовільне складання іспитів і заліків 

протягом сесії) та поведінку; 
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; 
- порушення умов контракту; 
- у зв'язку з призовом на строкову військову службу; 
- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального 

процесу; 
- за появу на заняггях у навчальному корпусі, бібліотеці, в гуртожитку 

в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 
- за вироком суду, що вступає в законну силу чи постановою органу, до 

компетенції якого належать накладання адміністративного стягнення 
або застосування заходів громадського впливу; 

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 
внутрішнього розпорядку (за погодженням з профспілковою 
організацією учнів, студентів). 

8.9. Відрахування неповнолітніх осіб, які навчаються у Коледжі, 
здійснюється за погодженням із службою у справах дітей. 

Розділ 9. Майно та фінансування діяльності Коледжу, 
Майно Коледжу складають основні фонди, грошові кошти та інші 
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і фінансові цінності, вартість яких відображена у балансі Коледжу. 
Матеріально-технічна база складає: будинки, споруди, обладнання, 

засоби, зв'язок, вироблена продукція, інтелектуальна власність, 
та інші цінності, передані Університетом або придбані та створені 

* діяльності. 
та доходи від використання цього майна є державною 

[ть Коледжу на праві оперативного управління. 
майна, яке закріплене за Коледжем, здійснюється за 

з Університетом та з дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та 
у порядку встановленому чинним законодавством, 

завдані Коледжу внаслідок порушення майнових прав 
юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

за рішенням суду, а в інших випадках відповідно до чинного 

Фінансування Коледжу проводиться за рахунок коштів загального 
всг державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування 

| Щ ю п і х надходжень Коледжу): 
- коштів, одержаних за підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку фахівців відповідно до укладених договорів; 
- плати за надання додаткових послуг відповідно до Переліку платних 

послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 

- коштів, отриманих за науково-дослідні та інші роботи, виконані 
Коледжем на замовлення підприємств, установ, організацій та 
громадян; 

- доходів від здачі в оренду, в установленому законом порядку, 
приміщень, обладнання; 

- дотацій місцевих рад; 
- дивідендів від цінних паперів; 
- валютних надходжень; 
- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, у 

тому числі з інших держав. 
Коледж розробляє та подас на затвердження Міністерству освіти і науки, 

тоді та спорту України кошториси доходів та видатків, штатні розписи. 
Сплата обов'язкових податків і платежів до державного і місцевого 

пактів здійснюється згідно з чинним законодавством України. 
Коледж веде внутрішньогосподарський і бухгалтерський облік своєї 

пості, складає самостійний баланс і звітність, подає їх Університету та 
м органам і установам згідно з чинним законодавством України. 
Фінансово-господарські відносини Коледжу з іншими установами, 
ізаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності 
нюються на основі укладених договорів, контрактів, угод, письмових 
язань. 
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Контроль фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється 
відно до чинного законодавства. 

1. Ліквідація та реорганізація Коледжу, як відокремленого структурного 
злілу Луцького національного технічного університету, здійснюється на 
аві наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 
івідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 

9 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 
^ в». 

Розділ 11. Порядок впровадження Положення про Коледж. 

1. Проект Положення розглядається Педагогічною радою Коледжу, 
мається на 'Загальних зборах (конференції) трудового колективу Коледжу та 

тфджується на Вченій раді Луцького НТУ. 
Зміни та доповнення до Положення про Коледж затверджуються на Вченій 

ц Луцького НТУ. 

Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 
ром Луцького національного технічного університету. 

Розділ 10. Ліквідація і реорганізація Коледжу. 

Погоджено: 

Проректор з НИР / О. Бондарський 

Гол. бухгалтер /X) . Шунь 

Начальник юридичного відділу / ч М ^ А. Земко 
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У «Положенні про Ковельський 
промислово-економічний коледж 
Луцького НТУ» 
пронумеровано, прошнуровано та 
скріплено^іечщкою 
20 (драЯц^ь)^аркуиіів 
Д и р е к т о р [ / Селівончик Г.В. 
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